
เง่ือนไข
กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

และเอกสารแนบท้าย

1

อรัญ  ศรีว่องไทย



เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
➢ หมวดเง่ือนไขทัว่ไป  (12)

➢ หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  (8)

➢ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  (9)

➢ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้  (5)

เอกสารแนบท้าย
➢ รย.01 - การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

➢ รย.02 - การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล

➢ รย.03 - การประกนัตัวผู้ขับขี่
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เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดเง่ือนไขทั่วไป  (12 ข้อ)

1. CASH BEFORE COVER

2. นิยามศัพท์

3. การยกเว้นทั่วไป
3.2  สงครามการเมือการแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตัิ 

การต่อต้านรัฐบาล  การยดึอ านาจการปกครองโดยก าลงัทหาร หรือโดย
ประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดเท่ากบัการลุกฮือต่อต้าน    
รัฐบาล
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4. การจัดการเรียกร้องเม่ือเกดิความเสียหาย
เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น    

ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอนัจ าเป็น
เพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย

บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกนัภัยเกีย่วกบัอุบัติเหตุ
ทีเ่กดิขึน้ได้  หากความเสียหายทีเ่กดิขึน้น้ันอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้น  เม่ือผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่
ด าเนินการโดยสุจริต

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดเง่ือนไขทั่วไป  (12 ข้อ)
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4. การจัดการเรียกร้องเม่ือเกดิความเสียหาย
“มาตรา 881 ถ้าความวินาศเกิดขึน้ เพราะภัยมีขึน้ ดังผู้รับประกันภัยตกลง

ประกันภัยไว้ไซร้  เม่ือผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศน้ันแล้ว ต้อง
บอกกล่าวแก่ผู้รับประกนัภัยโดยไม่ชักช้า

ถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพ่ือความเสียหายอย่างใดๆอนัเกดิแต่การนั้นได้ เว้นแต่อกีฝ่าย
หน่ึงจะพสูิจน์ได้ว่าไม่สามารถทีจ่ะปฏิบัตไิด้

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดเง่ือนไขทั่วไป  (12 ข้อ)
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5. ความรับผดิของบริษทั เม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
6.  การแก้ไข
7.  การลดเบีย้ประกนัภยัประวตัิดี
8.  การเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัิไม่ดี
9.  การโอนรถ

10.  การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ
11.  การตีความกรมธรรม์ประกนัภยั
12.  การส้ินผลบังคบัของกรมธรรม์

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดเง่ือนไขทั่วไป  (12 ข้อ)

6



1. ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย     เน่ืองจากอุบัติเหตุ อนัเกดิจากรถยนต์ที่ใช้  หรืออยู่ในทาง หรือส่ิงที่
บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์น้ันในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอา
ประกนัภัย  ดังนี้

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
อนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ ผู้ เอาประกันภัย จะต้อง
รับผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกน้ัน

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000  บาทต่อคน   แต่หากการเสียชีวิตน้ันท าให้มีผู้ขาดไร้อุปการะ
ตามกฎหมาย     บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกน้ัน
ไม่น้อยกว่า  300,000  บาทต่อคน

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนไม่น้อยกว่า  300,000 บาทต่อคน

ในกรณีบุคคลภายนอกน้ันมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์มากกว่า  1 กรมธรรม์ประกันภัย   บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่าย
เท่าๆ กัน  อย่างไรก็ตาม  ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง   และความรับผิดของบริษัทต่อคร้ังใน
กรณีมากกว่าหน่ึงคน   จะมีไม่เกนิจ านวนเงินเอาประกนัภัยต่อคร้ังที่ระบุไว้ใน
ตาราง

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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1.1 ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามยั

ทุพพลภาพถาวรในที่นี้หมายถึง    ทุพพลภาพถึงขนาด   

ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ  ในอาชีพประจ า   และ
อาชีพอ่ืนๆ  ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี ้ ไม่รวมถึง
ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย   ตลอดจนลูกจ้างใน
ทางการทีจ้่าง  คู่สมรส  บิดา  มารดา  บุตรของผู้ขบัขีน้ั่น

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)

10



1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   ซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวน
เงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไว้ในตาราง

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

(ก) ทรัพย์สินทีผู้่เอาประกนัภัย  ผู้ขับขี่ทีเ่ป็นฝ่ายต้องรับผดิตามกฎหมาย 
คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ขับขี่น้ันเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เกบ็
รักษา ควบคุม หรือครอบครอง

(ข) เคร่ืองช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน  ทางวิ่ง  ทางเดิน  สนาม หรือส่ิง
หน่ึงส่ิงใดที่อยู่ใต้ส่ิงดังกล่าว  อันเกิดจากการส่ันสะเทือน หรือจากน ้าหนักรถยนต์ หรือ
น า้หนักบรรทุกของรถยนต์

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อ)

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่น าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่
บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือก าลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์ก าลังยกจากที่
หน่ึงไปยงัอกีที่หน่ึง

(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวั ตถุ
อันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การร่ัวไหลน้ันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือ
การร่ัวไหลของแก๊สหรือเช้ือเพลงิเพ่ือการเดนิเคร่ืองของรถยนต์

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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2.  ความเสียหายส่วนแรก

3.  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

4.  การคุ้มครองความรับผดิของผู้ขบัขี่

5.  การคุ้มครองความรับผดิของผู้โดยสาร

6.  การคุ้มครองนายจ้าง

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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7. การยกเว้นทัว่ไป  

7.6 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขีท่ าขึน้ซ่ึงมีปริมาณ  
แอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกว่า 50 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์  ซ่ึง  
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่16 ( พ.ศ. 2537 )  ออกตาม
ความในพระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ 
ถือว่าเมาสุรา

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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8. ข้อสัญญาพเิศษ

ภายใต้จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิทีร่ะบุไว้ในตาราง  
บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผู้
เอาประกนัภยั  หรือข้อ 7.1   7.2   7.3   7.4   7.5   หรือ
เง่ือนไขทัว่ไป    เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก   เพ่ือปฏิเสธ
ความรับผดิตาม  1.1  ในหมวดนี้

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ( 8 ข้อ)
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เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)

1. ข้อตกลงคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต ์บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง

ระยะเวลาประกันภยั  ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจ าอยู่กับตวัรถยนต์
มาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึง
อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้  าเพิ่มข้ึนและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบดว้ยแลว้  แต่ไม่รวมถึง
ความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้

ความรับผดิชอบของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง

ไฟไหมใ้นท่ีน้ีหมายถึงความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เป็นผลมาจากไฟไหม ้ ไม่วา่จะเป็นการไหม้
โดยตวัของมนัเอง  หรือเป็นการไหมท่ี้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุอ่ืนใด

2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์

3. การดูแลขนย้าย 17



4. ความเสียหายส่วนแรก
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ดงัน้ี

(ก)  1,000 บาทแรก ของความเสียหายอนัมิได้เกดิจากการชนหรือคว ่า หรือกรณีที่
เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัทผู้เอาประกันภัยทราบถึงคู่กรณี
อกีฝ่ายหน่ึงได้

(ข)  ตามจ านวนเงนิส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง

(ค)  6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากการชน การคว ่า ใน
กรณีนี้เป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย
ในขณะเกดิอุบัตเิหตุ มใิช่ผู้ขับขี่ทีร่ะบุช่ือในกรมธรรม์ประกนัภัย

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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5. การรักษารถยนต์

6. การสละสิทธิ

ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์  โดย

ได้รับความยนิยอมจากผู้เอาประกนัภัย  บริษัทสละสิทธิในการไล่เบีย้จากผู้ใช้รถยนต์
น้ัน เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ  การท า
ความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม    เม่ือรถยนต์ได้

ส่งมอบให้เพ่ือรับบริการน้ัน

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์
7.1  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2  การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดนิของ

เคร่ืองจักรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อนัมไิด้เกดิจากอุบตัิเหตุ
7.3  ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อนัเกดิจากการบรรทุกน า้หนัก หรือจ านวน

ผู้โดยสารเกนิกว่าทีไ่ด้รับอนุญาต อนัมไิด้เกดิจากอุบตัิเหตุ
7.4  ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อนัเกดิจากการฉีดขาดหรือการระเบดิ เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกดิขึน้ต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดยีวกนั
7.5  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์น้ันเกิดจาก

บริษัทประวงิการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกนิกว่าทีค่วรจะเป็น  โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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8. การยกเว้นการใช้ การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง

8.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทีคุ้่มครอง
8.2  การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ 

ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น

8.3  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆ การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง

9.1 การใช้ลากจูง หรือผลกัดนั เว้นแต่รถทีถู่กลางจูง หรือถูกผลกัดนัได้ประกนัภัย
ไว้กบับริษัทด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทีม่รีะบบห้ามล้อ
เช่ือมโยงถึงกนั

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในตารางในขณะเกดิอุบัตเิหตุ 

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่มปีริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์

9.4 การขับขี่โดยบุคคลทีไ่ม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตดั
สิทธ์ิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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การยกเว้นตามข้อ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่
มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น   และมิใช่ความประมาทของผู้
ขบัขีร่ถยนต์ที่เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับขี่   การ
ยกเว้นตาม 9.4  จะไม่น ามาใช้บังคับ  หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความ
เสียหาย  เป็นผู้ขบัขีท่ีถู่กระบุช่ือในกรมธรรม์ประกนัภยั

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ( 9 ข้อ)
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เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ( 5 ข้อ)

1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงที่ติดประจ าอยู่กับ
ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์
จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกนัภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  สูญหายไป อนัเกดิจากการกระท าผดิเฉพาะ
ฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือการพยายามกระท าความผิด

เช่นว่าน้ัน
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1. ข้อตกลงคุ้มครอง
รถยนต์ไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้  ไม่ว่าจะเป็นการไหม้
โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่ เป็นผลสืบเน่ืองจาก
สาเหตุใดๆ กต็าม

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ( 5 ข้อ)
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รถถูกงดัได้รับความเสียหาย

ข้อ 2.1.1  ขอรับรถยนต์คืนโดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่
ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท  ถ้ารถยนต์น้ันเกิดความเสียหาย
บริษทัต้องจัดซ่อมให้โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษทัก่อนคืน

2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ( 5 ข้อ)
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3. การดูแลขนย้าย
4. การสละสิทธิ

5. การยกเว้นรถยนต์สูญหายไฟไหม้

5.1 การลกัทรัพย์ หรือยกัยอกทรัพย์โดยบุคคลทีไ่ด้รับ        

มอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญา เช่า เช่าซ้ือ จ าน า

5.2  การใช้นอกอาญาเขตทีคุ้่มครอง

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ( 5 ข้อ)
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กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประเภท 5

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

- ความคุ้มครองกรมธรรม์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3
- ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์

*  ความเสียหายที่เกดิจากการชนกบัยานพาหนะทางบก
( รวมไฟไหม้)

*  ผู้เอาประกนัภยัสามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงคู่กรณี
อกีฝ่ายหน่ึงได้
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เอกสารแนบท้าย

 รย.01  - การประกนัภยัอบุัตเิหตุส่วนบุคคล
 รย.02  - การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล
 รย.03  - การประกนัตวัผู้ขบัขี่
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การประกนัภัย

ประเภทไม่ระบุช่ือ

การประกนัภัย

ประเภทระบุช่ือ

ความคุ้มครองหลกั
ความรับผดิต่อบุคคลที ่3

ความเสียหายต่อรถยนต์  

รถยนต์สูญหาย & ไฟไหม้ 

ชีวติ ร่างกาย

ทรัพย์สิน

ความคุ้มครองตาม
เอกสารแนบท้าย

การประกนัภัยอุบตัิเหตุส่วน
บุคคล 

การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล  

การประกนัภัยตัวผู้ขบัขี่

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ
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2. การประกนัภัย
อุบัตเิหตุส่วนบุคคล 
(รย.01)

คุ้มครอง :

เสียชีวติ  สูญเสียอวยัวะ                
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพช่ัวคราว

ทุพพลภาพถาวร :

มข้ีอบ่งช้ีทางการแพทย์

ไม่ใช่การประกนัภัยความรับผดิ                    
ไม่ว่ารถยนต์คนัเอาประกนัภัยผดิ / ถูก 
บริษัทจ่ายทั้งหมด                                   
เป็นความคุ้มครองทีเ่พิม่ขึน้

ระบุช่ือ  : คนอ่ืนขบัไม่เสีย DD

อุบตัิเหตุ :

รวมถึงถูกฆาตกรรม

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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3. การประกนัภัย  
ค่ารักษาพยาบาล    
(รย.02)

ผดิ/ถูก 

จ่ายหมด

ต่างจากเดมิ :

คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก

ระบุช่ือ  :

คนอ่ืนขบั  ไม่เสีย  DD

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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4. การประกนัตัว
ผู้ขับขี่         
(รย.03)

แม้ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลกั บริษัท
กย็งัมหีน้าที่ประกนัตัว

ระบุช่ือ  : 

คนอ่ืนขับไม่เสีย  DD

บริษัทกย็งัมหีน้าทีป่ระกนัตวัผู้ขับขี่ทีไ่ด้รับ
ความยนิยอมจากผู้เอาประกนัภัย 

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (รย.30)

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏใน

กรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ  ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์
ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กต็าม   
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกีย่วเน่ืองมาจาก
การกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความ
สูญเสียน้ัน

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (รย.30)

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้  การกระท าก่อการร้ายให้หมายความ

รวมถึงการกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด  ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือ
ที่เกี่ยวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพ่ือต้องการส่งผลให้รัฐบาล
และหรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (รย.30)

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่า

จะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกีย่วเน่ืองกบัการ
กระท าใดๆ ทีต้่องกระท าขึน้เพ่ือควบคุมป้องกนั หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึง
เกีย่วเน่ืองกบัการการะท าก่อการร้าย

ในกรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ 
ให้ถือว่าส่วนทีเหลือยงัคงมีผลบังคบั

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ
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ค าส่ังนายทะเบียนที ่11 /2556
( 19 มีนาคม 2556 )  เอกสารแนบท้าย  

➢ กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ 
(กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตทุ์กประเภท)

➢ กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยน า้ท่วม
(ประเภท 2 / ประเภท 3 กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์แบบคุม้ครองเฉพาะภยั  )

น ้าท่วม หมายถึง  น ้าซ่ึงท่วมพื้นที่บริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นคร้ังคราว  
เน่ืองจากมีฝนตกหนัก  ท าให้น า้ที่ไหลล้น หรือไหลออกจากทางน ้าธรรมชาติหรือที่สร้าง
ขึน้  หรือทะเลสาบไหลล้นตลิง่  หรือ บ่าลงมาจากที่สูงและรวมถึงน า้ท่วมอนัมีสาเหตุจาก
คล่ืนใต้น ้า  (Tidal Wave)   หรือ สึนามิ  (Tsunami)   หรือน า้ท่วมอนัมีสาเหตุจาก
แผ่นดนิไหว หรือภูเขาไฟระเบิด

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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ค าส่ังนายทะเบียนที ่11 /2556
( 19 มีนาคม 2556 )  เอกสารแนบท้าย  

➢ กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ คุ้มครองภยัธรรมชาติ
(ประเภท 2 / ประเภท 3 กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์แบบคุม้ครองเฉพาะภยั  )

ภัยลมพายุ หมายถึง  ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรงท าให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยโดยตรง  ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยโดยตรงจากน ้า ในทะเล 
ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร  ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบัลมพายุ แล้วท าให้เกดิคล่ืนซัดท่วมชายั่ัง 

ภยัน า้ท่วม หมายถึง  ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากน ้าที่ท่วมพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นคร้ังคราว
เน่ืองจากมีั นหนัก  หรือน า้ทีไ่หลล้นหรือไหลออกจากทางน า้ธรรมชาติหรือที่สร้างขึน้   รวมถึงน ้าท่วม
อนัเกดิจากลมพายุน า้ป่าและโคลนถล่ม  ซ่ึงท าให้เกดิความเสียหายต่อรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัยโดยตรง   

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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ค าส่ังนายทะเบียนที ่11 /2556
( 19 มีนาคม 2556 )  เอกสารแนบท้าย  

➢ กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยธรรมชาติ
(ประเภท 2 / ประเภท 3 กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์แบบคุม้ครองเฉพาะภยั  )

ภัยแผ่นดินไหว หมายถึง  ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ท าให้เกิด
แผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใต้น ้า (Tidal Wave)  หรือ สึนามิ (Tsunami)  หรือน ้าท่วมอันมีสาเหตุ
จากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ซ่ึงเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่าน้ัน และท าให้เกิดความ
เสียหายต่อรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัยโดยตรงแต่จะไม่รวมไปถึงความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่
ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ  และแผ่นดิน
ทรุด ซ่ึงไม่ได้เป็นผลจากแผ่นดนิไหวหรือภูเขาไฟระเบดิ

ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง   ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากลูกเห็บ ท าให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่
เอาประกนัภัยโดยตรง

การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
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1. ข้อตกลงคุ้มครอง    

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทีเ่กดิขึน้ระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง  หรือส่ิงที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ใน
ตาราง  อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก  ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก
ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย   หรือคู่กรณีและผู้เอา
ประกนัภัยสามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงคู่กรณอีกีฝ่ายหน่ึงได้

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยก าลัง
เคร่ืองยนต์โดยใช้พลังงานเช้ือเพลิง  เช่น น ้ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า  และรวมถึงรถพ่วง  
รถไฟ รถราง

ความรับผดิชอบของบริษทั  จะมไีม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภัยทีร่ะบุไว้ในตาราง



เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
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2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์

3. ความเสียหายส่วนแรก     

ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  คือ 
2,000  บาทแรกของความเสียหายอนัเกดิจากการชน  ในกรณทีีผู้่ขับขี่
หรือผู้เอาประกนัภัยเป็นฝ่ายทีต้่องรับผดิชอบตามกฎหมายโดยบริษัท
จะจ่ายแทนผู้เอาประกนัภัยไปก่อน  เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินทีผู้่เอา
ประกนัภัยต้องรับผดิชอบไป   ผู้เอาประกนัภัยต้องใช้คืนให้บริษัท
ภายใน  7 วนันับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษทั  



เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์
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4. การดูแลขนย้าย

5. การรักษารถยนต์

6. การสละสิทธิ

7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์

8. การยกเว้นการใช้

9. การยกเว้นการใช้อ่ืนๆ



Q & A
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